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Wiosna to niewątpliwie wspaniała pora roku- dzieci w końcu mogą spędzać czas na 

świeżym powietrzu-biegać i bawić się na placach zabaw, spacery są przyjemniejsze i wszyscy 

mamy więcej energii. W dodatku cieszymy się ze Świąt Wielkiej Nocy, które są świetną 

okazją do twórczego spędzenia czasu z naszymi dziećmi. Proponujemy parę zabaw 

logopedycznych i ogólnorozwojowych, które mogą umilić Wam wspólne chwile. 

Powodzenia!  

ZABAWY ODDECHOWE  

„Koszyk z jajkami” za pomocą słomki przenosimy styropianowe lub wycięte z papieru jajka 

do koszyczka/pudełka (przybliżamy słomkę do jajeczka i wciągając powietrze, zasysamy je)  

„Wiosenny wiatr” zieloną kartkę z bloku nacinamy do połowy, co ok 1-2 cm, tak by powstało 

nam coś w rodzaju grzebienia; dziecko ma za zadanie dmuchać na paseczki-od lewej do 

prawej, raz mocno, raz lekko  

ZABAWY DOSKONALĄCE SPRAWNOŚĆ RĄK, KOORDYNACJĘ 

WZROKOWORUCHOWĄ, MYŚLENIE  

„Jajka hop do koszyka” za pomocą łyżki do lodów lub zwykłej łyżki, a także szczypców 

kuchennych przenosimy styropianowe lub plastikowe jajka do koszyczka/pudełka  

„Pisanki z plasteliny” wycinamy z bloku technicznego kształt jajka, na czterech karteczkach 

przygotowujemy wzór szlaczka np. fale, kropki, zygzaki, prostą kreskę; zadaniem dziecka jest 

wylosowanie wzoru, a potem wyklejenie go z plasteliny na pisance (na jednej pisance 

możemy umieścić więcej wzorów w różnych kolorach)  

„Szeregi i sekwencje” -wycinamy z papieru pięć różnej wielkości, ale w tych samych 

kolorach kwiatków-dziecko ma za zadanie ułożyć je od największego do najmniejszego i 

odwrotnie -wycinamy z papieru np. kwiatki, jajka, słoneczko, biedronkę, układamy z nich 

przed dzieckiem sekwencję np. jajko, jajko, słońce, jajko, jajko, słońce, zadaniem dziecka 

jest: 1.ułożyć pod spodem taką samą sekwencję-łatwiejsza wersja 2. dokończyć sekwencję 

ułożoną przez rodzica, tj.  po słońcu znów jest jajko, potem jajko i znów słońce itd.-

trudniejsza wersja  

Poza tym gorąco zachęcamy Was także do wspólnego wysiewania rzeżuchy czy pszenicy, 

wspólnego pieczenia ciast, czy przygotowywania koszyczka w Wielką Sobotę, oprócz miłego 

spędzenia czasu są to idealne zabawy, doskonalące myślenie przyczynowo -skutkowe i 

sprawność rąk, poszerzające wiedzę o świecie. 

 



ZADANIE DLA DZIECI 

Pokoloruj obrazek według podanego kodu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pogodnych dni, dobrych myśli, 

uśmiechu z radości najmniejszych 

niech wiosna zazieleni nasze ogrody, 

a słońce wypełni nasze serca. 

Na nadchodzące Wielkanocne Święta 

życzą Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola 

nr 2 „Fantazja” w Szczytnie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


